
Utfallssteg  
8 st på varje ben. Upprepa 3 gånger. 
 
Utfallssteg åt sidan 
8 st på varje ben. Upprepa 3 gånger. 
 
Knäböj 
Stå med fötterna höftbrett isär eller lite bredare om det känns lättare. Tårna ska peka rakt fram. 
Böj benen och tänk er att ni nästan ska sätta er med rumpan på en stol. Håll koll på knäna så 
de inte viker sig utåt eller inåt, de ska peka åt samma håll som fötterna.  
Gör 10 st och upprepa 3 gånger.  
 
 
Höftlyft 
Ligg på rygg och tryck ner ländryggen mot underlaget. Ha fötterna 

höftbrett och armarna bredvid kroppen. Lyft höfterna uppåt och knip 

åt rumpan. Stanna i 2-3 sekunder. Sänk långsamt höfterna. Gör 10 

st och upprepa 3 gånger. 

 

Kissande hunden 
Stå på alla fyra med händerna rakt under axlarna och knäna rakt 

under höfterna. 

Lyft ena benet utåt tills det är i samma höjd som sätet. Tänk att ni 

lyfter benet som när hundar ska kissa. Gå långsamt tillbaka. Gör 10 

st och byt därefter ben, upprepa 3 gånger. 

 

Armhävningar 
Välj själv hur brett avstånd du vill ha mellan händerna och gör 

vanliga armhävningar. Känns det tungt så sätter du i knäna istället 

för tårna. Gör 8 st och upprepa 3 gånger.  

 

 



 

Plankan 
Ställ dig på tårna och med armbågarna i marken och 

försök vara så rak i kroppen som möjligt. Spänn 

magen. Försök stå såhär i 30 sekunder och upprepa 3 

gånger. Är det för tungt så sätter du i knäna i marken 

istället.  

 

 

Situps 
Ligg på rygg med böjda ben och fötterna i golvet. Placera 

händerna bakom öronen eller lägg armarna i kors på 

bröstkorgen. Spänn magmusklerna och rulla upp så att 

hela överkroppen kommer upp från golvet och du nästan 

reser dig till sittande ställning. Sänk därefter kroppen 

tillbaka till startpositionen. Gör 10 st och upprepa 3 

gånger.  

 

 

 


